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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zatrudnianiu 
cudzoziemców (nr projektu UD400) 

 

L.P. 

Jednostka 

redakcyjna, 

której 

uwaga 

dotyczy 

Treść przepisu Propozycja zmiany przepisu/Uwaga 

1.  Art. 2 pkt 2 
lit. e 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
2) nielegalnym zatrudnieniu 
cudzoziemca – oznacza to zatrudnienie 
cudzoziemca: 
e) który wykonuje pracę na innych 
warunkach lub na innym stanowisku 
niż określone w zezwoleniu na pobyt 
czasowy, o którym mowa w art. 114, 
art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z 
zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, chyba że przepisy 
prawa dopuszczają ich zmianę. 

 Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
2) nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca – oznacza to zatrudnienie cudzoziemca:  
f) który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone 
w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127, art. 
139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119, art.120  i 
art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, chyba że przepisy 
prawa dopuszczają ich zmianę lub  cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania 
pracy na innej podstawie;  
Proponuje się wyłączenie z pojęcia “nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca” 
powierzenie pracy cudzoziemcowi, który złożył wniosek o zmianę zezwolenia na 
pobyt i pracę w związku z zamiarem wykonywania pracy u innego podmiotu, 
pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 
pkt 2–5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.  
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2.  Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: …  
Postulujemy uzupełnienie przepisu o pkt 11 zawierający definicję pracy zdalnej: 
11) pracy zdalnej – oznacza to wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. 
 
Uwzględnienie tej definicji w projektowanej ustawie jest wskazane ze względu na 
rosnącą popularność wykonania pracy w trybie zdalnym jak również równoległe 
procedowanie ustawy o proponującej uregulowanie danej kwestii na poziomie 
Kodeksu Pracy. 

3.  Art. 3 ust. 1 
pkt 14 

Art. 3. 1.  Podmiot może zatrudnić 
cudzoziemca, który:  
14) posiada w Rzeczypospolitej 
Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznościami, 
o których mowa w art. 144, art. 151 
ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 158 ust. 2 
pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub 
art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7–9 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, lub posiada wizę 
krajową w celu prowadzenia badań 
naukowych lub prac rozwojowych; 
 

Proponuje się uzupełnić pkt 9: 
 
9) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 , art. 151 ust. 1 , art. 151b 
ust. 1 , art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2 , art. 161 ust. 2 , art. 176  lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 
4, 7-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub posiada wizę krajową 
w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych lub posiada ważną 
wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”;  
 
Proponuje się umożliwienie legalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi, który 
złożył wniosek o pobyt, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy z adnotacją „Poland. 
Business Harbour”. Brak podobnego rozwiązania stanowi lukę w obecnie 
obowiązujących przepisach, która powinna zostać rozwiązana w związku z licznym 
niedoborem kadr i trudnościami z pozyskaniem kandydatów w sektorze IT. Obecnie 
obowiązujące przepisy zapewniają możliwość powierzenia pracy posiadaczom wiz 
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Poland Business Harbour bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub 
oświadczenia, ale nie zabezpieczają dostatecznie możliwości kontynuowania przez 
nich pracy. Wizę Poland Biznes Harbour można uzyskać tylko w polskich placówkach 
dyplomatycznych poza UE, zatem jedyną możliwością przedłużenia legalnego 
pobytu dla obywateli państw trzecich korzystających z programu PBH  jest złożenie 
wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt w Urzędzie Wojewódzkim. 
 
Czas oczekiwania na decyzje zależy od urzędu, natomiast postępowania może trwać 
nawet kilka miesięcy. Możliwość świadczenia pracy w czasie oczekiwanie na 
wydanie zezwolenia na pobyt zapewni ciągłość zatrudnienia oraz stabilność 
finansową osobom przebywającym do Polski w ramach programu Poland Business 
Harbour. 
 

4.  Art. 7 ust. 4  4. Przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) 
nie stosuje się w sprawach: 
1)  wydania zezwolenia na pracę, o 
którym mowa w art. 26, art. 33 i art. 
38; 
2)  wydania zezwolenia na pracę 
sezonową, o którym mowa w art. 43; 

Proponuje się wykreślenie przepisu. Prawo do ponaglenia przewidziane w art. 37 
Kodeksu postępowania administracyjnego powinno być podstawowym prawem 
strony postępowania administracyjnego. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że 
wyłączenie stosowania ponagleń w odniesieniu do spraw dotyczących wydawania 
zezwoleń na pracę, oraz wpisu oświadczeń o zatrudnieniu do ewidencji oświadczeń 
jest konieczne z uwagi na nadużywanie danego narzędzia oraz dodatkowe 
obciążenie urzędów wojewódzkich. Natomiast graniczenie danego prawa jest 
mocno krzywdzące zarówno dla podmiotu zatrudniającego jak i cudzoziemca. 
Postulujemy zatem wykreślenie ust. 4 z art. 7 w celu przywrócenia stronie 
postepowania narzędzia zwalczania opieszałości organów. 
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3)  wpisu oświadczenia o 
zatrudnieniu cudzoziemca, o którym 
mowa w art. 59 

5.  Art. 9 ust. 1 
lit. h 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na 
pracę obejmuje:  
h) numer wpisu do rejestru 
agencji zatrudnienia – w przypadku 
podmiotu zatrudniającego, który 
prowadzi agencję zatrudnienia 
świadczącą usługi pracy tymczasowej, 

Proponuje się doprecyzowanie lit. h) w następujący sposób:  
 

numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – w przypadku podmiotu 
zatrudniającego, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy 
tymczasowej, a cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy ma być zatrudniony 
w charakterze pracownika tymczasowego. 

6.  Art. 9 ust. 3 Do wniosku dołącza się oświadczenie 
złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej przez 
podmiot zatrudniający, czy zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 13 
ust. 1 pkt 1 lit. c–g, zgodne ze stanem 
faktycznym w dniu złożenia wniosku i 
podpisane nie wcześniej niż 30 dni 
przed tym dniem. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu 

Proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 9 ust 3: 
 

Do wniosku dołącza się oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności 
karnej przez podmiot zatrudniający, czy zachodzą okoliczności, o których 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. c–g, zgodne ze stanem faktycznym w dniu 
złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 60 dni przed tym dniem. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 
Proponuje się wydłużenie okresu ważności oświadczenia pracodawcy dot. 
karalności pracodawcy do 60 dni. Oświadczenie może zostać podpisane 
własnoręcznie wyłącznie przez osoby piastujące stanowiska uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zatrudniającego. Stwarza to 
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o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

trudności dla firm, w których członek zarządu uprawniony do składania oświadczeń 
w imieniu podmiotu zatrudniającego przebywa za granicą. Termin 30 dni może 
zostać utrzymany w przypadku umożliwienia złożenia ww. oświadczenia 
opatrzonego podpisem elektronicznym wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli 
ustawodawca przewiduje takie rozwiązanie w ramach elektronizacji postępowania 
proponuje się doprecyzowanie sposobu złożenia oświadczenia bądź umożliwienie 
podpisania oświadczenia przez pełnomocnika w art. 9.    
 

7.  Art. 10 ust. 
3 

Minister właściwy do spraw pracy 
określi, w drodze rozporządzenia, 
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 
1, nie większą niż: 
1) wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w przypadku, 

o którym mowa w art. 6 pkt 1, 3 i 4; 

2)       25% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, w przypadku, o którym mowa 
w art. 6 pkt 2 – biorąc pod uwagę okres 
wykonywania pracy przez cudzoziemca 
oraz szacowany przeciętny koszt 
postępowania w sprawie wydania 
zezwolenia na pracę. 
 

Modyfikacja brzmienia przepisu: 
 

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
opłaty, o której mowa w ust. 1, nie większą niż 25% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
1) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku, o którym 

mowa w art. 6 pkt 1, 3 i 4; 

2) 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku, o którym mowa w 

art. 6 pkt 2. – biorąc pod uwagę okres wykonywania pracy przez cudzoziemca oraz 

szacowany przeciętny koszt postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 

pracę. 
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Proponuje się ujednolicenie opłaty za zezwolenie na pracę  oraz ograniczenie do 
25% minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na jego rodzaj.  
  
Podana maksymalna wysokość opłaty skarbowej za złożenie wniosku o zezwolenie 
na pracę jest zbyt wysoka. Aktualnie opłata skarbowa wynosi 100 zł. Nie ulega 
wątpliwości, iż zaproponowana wysokość opłaty jest wyłącznie stawką 
maksymalną, w granicach których ta kwota może się wahać. Niemniej jednak, 
ustanowienie maksymalnej opłaty na tak wysokim poziomie może mieć 
bezpośrednie przełożenie na rezygnację przedsiębiorców z rozwoju działalności z 
uwagi na wysokie koszty zatrudnienia cudzoziemców, którzy pomagają uzupełnić 
braki kadrowe w poszczególnych branżach. Ponadto wysoka opłata może zniechęcić 
podmioty zatrudniające do legalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi ze względu 
na wysokie koszty uzyskania dokumentów uprawiających do tego. Mija się to z 
jednym z kluczowych celów proponowanej ustawy jakim jest ochrona rynku pracy i 
migrantów, gdyż stwarza ryzyko nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi. 
 
 Ustalenie maksymalnej opłaty na poziomie 25 % minimalnego wynagrodzenia 
wydaje się zatem uzasadnione i adekwatne do rzeczywistych kosztów ponoszonych 
przez organy administracyjne w trakcie postępowania. 

8.  Art. 13 ust. 
1 pkt 1 lit. d 

Art. 13 ust 1. Wydania zezwolenia na 
pracę odmawia się, jeżeli: 
1) podmiot zatrudniający: 
 
d)  w ciągu dwóch lat od 
prawomocnego ukarania za 

Proponuje się nadanie lit. D) następującego brzmienia: 
 

w ciągu dwóch lat od prawomocnego ukarania za umyślne popełnienie 
wykroczenia, o którym mowa w art. 76 ust. 1, został ponownie prawomocnie 
ukarany za umyślne popełnienie czynu określonego w tym przepisie 
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popełnienie wykroczenia, o którym 
mowa w art. 76 ust. 1, został 
ponownie prawomocnie ukarany za 
popełnienie czynu określonego w tym 
przepisie  
 

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż przepisy dotyczące legalnego zatrudnienia 
cudzoziemców są bardzo zawiłe i jednocześnie często nieprecyzyjne.  Niestety, z 
uwagi na sytuację geopolityczną i następstwa pandemii ten stan rzeczy nie ulega 
poprawie. Przeciętny przedsiębiorca próbując uzupełnić luki kadrowe poprzez 
zatrudnienie cudzoziemców, nie zawsze może odnaleźć się w gąszczu przepisów 
szeroko rozumianego prawa imigracyjnego. 
 
Bez wątpliwości uważamy, że nielegalne zatrudnienie należy piętnować i pociągać 
do odpowiedzialności za ten proceder. Niemniej jednak, realny stan rzeczy ukazuje, 
iż nawet pracodawca przykładający ponadprzeciętny wysiłek nie zawsze jest w 
stanie dochować wszelkich obowiązków, gdyż nie może znać wszystkich przepisów 
szczególnych, aktów wykonawczych czy przyjętych zwyczajowo interpretacji 
poszczególnych przepisów przez organ sprawdzający, który dokonuje kontroli. 
 
Uważamy, że ukaranie za popełnię czynu, polegającego na nielegalnym 
zatrudnieniu powinno być surowe – popieramy przyjętą w projekcie nowelizacji 
zasadę w wymierzania kary grzywny bacząc na liczbę cudzoziemców, którym 
nielegalnie powierzono pracę. Jednocześnie uważamy, że należy odwołać się do 
ogólnych zasad szeroko rozumianego prawa karnego, zgodnie z którym kara winna 
spełniać i mieścić się w jej funkcjach. Funkcjami kary są m.in.: 
- funkcja represyjna, rozumiana jako wyrządzenie sprawcy czynu zabronionego w 
dolegliwości adekwatnej do popełnionego czynu;   
- funkcja prewencyjna, rozumiana jako zniechęcenie do popełniania czynów 
zabronionych ze względu na możliwe negatywne konsekwencje;  
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 - funkcja kompensacyjna, rozumiana jako zadośćuczynienie społecznemu poczuciu 
sprawiedliwości. 
 
Uważamy, że kara w postaci kary grzywny co do zasady, w przeważającej większości 
przypadków naruszenia zasad legalnego powierzenia pracy całościowo wypełnia 
ww. funkcje. 
 
Jednocześnie uważamy, że zastosowanie kary polegającej na pozbawieniu 
możliwości uzyskania zezwolenia na pracę bądź to wpisania oświadczenia o 
zatrudnieniu cudzoziemca do ewidencji oświadczeń powinna być karą przewidzianą 
i stosowaną wyłącznie do przypadków rażącego naruszenia przepisów dot. 
zatrudnienia cudzoziemców. Za rażące naruszenie należy uznać przypadki celowego 
(z zamiarem bezpośrednim) nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, bądź to 
czerpania korzyści majątkowych z powyższego procederu  (np. poprzez nielegalne 
zatrudnienie cudzoziemców w celu uniknięcia uiszczenia należności 
publicznoprawnej, składek ZUS itd.). Tylko wyłącznie w tych przypadkach 
przewidziana sankcja będzie właściwa do dokonanego naruszenia przepisów i 
będzie ona logicznym spełnieniem zasad prawa karnego. 
 
 

9.  Art. 13 ust. 
1 pkt 2 lit. b 

Art. 13. 1. Wydania zezwolenia na 
pracę odmawia się, jeżeli: 
2) cudzoziemiec: 
b) w związku z postępowaniem o 
wydanie zezwolenia na pracę został 

Należy doprecyzować, czy lit. b) ma zastosowanie do ukarania cudzoziemca, kiedy 
był on stroną postępowania.  Niezrozumiałe jest, czy zezwolenia się odmawia, jeśli 
cudzoziemiec sam składał wniosek o zezwolenie i został ukarany za czyn określony 
w art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, czy jednak wniosek 
o zezwolenie na pracę tego cudzoziemca dotyczył.  
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prawomocnie skazany za przestępstwo 
określone w art. 270–275 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
lub 

10.  Art. 13 ust. 
6   

Rada Ministrów może określić, w 
drodze rozporządzenia, limity 
zatrudnienia cudzoziemców przez 
podmiot zatrudniający w postaci 
określonego procentowo minimalnego 
udziału obywateli polskich i 
cudzoziemców, o których mowa w art. 
1 ust. 3 pkt 6 lub art. 3 ust. 1, w liczbie 
osób wykonujących pracę na rzecz 
danego podmiotu, o ile jest to 
niezbędne ze względu na ryzyko, że 
wysoka liczba wydanych zezwoleń na 
pracę utrudni zatrudnienie obywateli 
polskich lub cudzoziemców, o których 
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 6 lub art. 3 ust. 
1. Limity mogą dotyczyć 
poszczególnych województw, 
powiatów, sektorów i zawodów. 

W projekcie ustawy ustawodawca pozostawił delegację ustawową do ustanowienia 
przez Radę Ministrów limitów dot. liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów 
zezwoleń na pracę, województw, powiatów, zawodów, rodzajów umów, na 
podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, 
lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD. Należy pozytywnie ocenić, iż w porównaniu 
do aktualnej ustawy został uzupełniony katalog o powiaty, gdyż pozwoli to w 
przyszłości, przy zaistnieniu takiej potrzeby, indywidualnie dostosowywać politykę 
migracyjną i w ten sposób stymulować sytuację na lokalnym rynku pracy. 
 
W tym samym czasie został zaproponowany nowy przepis, który nie ma 
odzwierciedlenia w aktualnym stanie prawnym, zgodnie z którym Rada Ministrów 
będzie w stanie ustanawiać limity zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawcę. 
Według projektu limit zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawcę może być 
podany w postaci określonego procentowo minimalnego udziału osób mających 
swobodny dostęp do rynku pracy w liczbie osób wykonujących pracę na rzecz 
danego podmiotu. Limity mogą dotyczyć poszczególnych województw, sektorów i 
zawodów.   
 
Podana w przepisie przesłanka umożliwiająca wydanie aktu wykonawczego, w 
związku z ryzykiem utrudnienia zatrudnienia obywateli polskich i wymienionych 
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grup cudzoziemców została określona bardzo szeroko. Proponuje się jej zastąpienie 
przesłankami mierzalnymi, nadającymi się do rzeczywistej weryfikacji. 
Doprecyzowania również wymagają ramy czasowe i częstotliwość określenia ww. 
limitów w drodze rozporządzenia w celu umożliwienia pracodawcom strategii 
kadrowych. Ponadto, z uwagi na likwidację instytucji przedłużenia zezwolenia na 
pracę, należy określić, czy limity mają zastosowanie do wydania kolejnego 
zezwolenia na pracę dla cudzoziemca kontynuującego zatrudnienie u danego 
pracodawcy.  

11.  Art. 14  Wydania zezwolenia na pracę można 
odmówić, jeżeli z okoliczności wynika 
że celem uzyskania zezwolenia na 
pracę jest pozorne zatrudnienie 
cudzoziemca lub że cudzoziemiec nie 
będzie wykonywał pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na warunkach określonych w tym 
zezwoleniu, lub że podmiot 
zatrudniający nie będzie dopełniał 
obowiązków związanych z 
powierzeniem pracy cudzoziemcowi 
lub innym osobom lub obowiązków 
związanych z prowadzeniem 
działalności, w szczególności gdy: 
1) w okresie dwóch lat 
poprzedzających dzień złożenia 

Proponuje się nadać art. 14 następującego brzmienia: 
 
Wydania zezwolenia na pracę można odmówić, jeżeli z okoliczności wynika że celem 
uzyskania zezwolenia na pracę jest pozorne zatrudnienie cudzoziemca lub że 
cudzoziemiec nie będzie wykonywał pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na warunkach określonych w tym zezwoleniu, lub że podmiot zatrudniający nie 
będzie dopełniał obowiązków związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi lub 
innym osobom lub obowiązków związanych z prowadzeniem działalności, 
w szczególności gdy w następujących sytuacjach: 
1) w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę cudzoziemiec, który posiadał zezwolenie na pracę lub 
oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca i wjechał na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu wykonywania pracy, nie wykonywał pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że niewykonywanie pracy wynikało 
z uzasadnionych przyczyn; 
2)  podmiot zatrudniający, pracodawca użytkownik lub podmiot, do którego 
cudzoziemiec jest delegowany, nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub 

mailto:lewiatan@lewiatan.org


 

 

 

 

 

  
  

Konfederacja Lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa 

 
tel. +48 22 55 99 900 
lewiatan@lewiatan.org 
www.lewiatan.org. 

 
NIP 5262353400 
KRS 0000053779 
Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy 

 
  - 11 -  

 

wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę cudzoziemiec, który posiadał 
zezwolenie na pracę lub oświadczenie 
o zatrudnieniu cudzoziemca i wjechał 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu wykonywania pracy, 
nie wykonywał pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że 
niewykonywanie pracy wynikało z 
uzasadnionych przyczyn; 
2)  podmiot zatrudniający, 
pracodawca użytkownik lub podmiot, 
do którego cudzoziemiec jest 
delegowany, nie prowadzi 
działalności gospodarczej, rolniczej 
lub statutowej uzasadniającej 
powierzenie pracy danemu 
cudzoziemcowi w danym okresie, w 
tym zawiesił działalność, został 
wykreślony z rejestru, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. d lub h, lub jego 
działalność jest w okresie likwidacji, 
lub 

3)  podmiot zatrudniający nie 
posiada środków finansowych ani 

statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym 
okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z rejestru, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. d lub h, lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub 
3) podmiot zatrudniający nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu 
niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy 
cudzoziemcowi. 
 
Proponuje się przeformułować przepis dotyczący przesłanek odmowy udzielenia 
zezwolenia biorąc pod uwagę możliwość szerokiego definiowania wspomnianych w 
przepisie okoliczności. Zmiana brzmienia przepisu pozwoli ograniczyć katalog 
przesłanek do jasno sprecyzowanych okoliczności Proponowany projekt ustawy 
wprowadza szereg dodatkowych obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia 
zezwolenia na pracę (jak chociażby art. 14 pkt 1). Stworzenie zamkniętego katalogu 
powodów odmowy udzielenia jest pozwoli ograniczyć liczbę negatywnych decyzji 
jak również uniknąć nadużyć w zakresie stosowanie danego przepisu przez organ 
prowadzący postępowanie.  
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źródeł dochodu niezbędnych do 
pokrycia zobowiązań wynikających z 
powierzenia pracy cudzoziemcowi.  

12.  Art. 17 ust. 
1 pkt. 1 

Art. 17. 1. Podmiot zatrudniający, 
któremu wydano zezwolenie na pracę: 
1) uwzględnia w umowie z 
cudzoziemcem warunki określone w 
zezwoleniu na pracę lub zmianę 
warunków, która nie wymaga zmiany 
lub uzyskania nowego zezwolenia na 
pracę 
 

Wymagane jest uwzględnienie w przepisie zamkniętego katalogu warunków, które 
pracodawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie. Obecna konstrukcja przepisu 
sugeruje uwzględnienie m.in. wymiaru czasu pracy albo liczbę godzin pracy w 
tygodniu lub miesiącu oraz okres ważności zezwolenia. Uwzględnienie powyższych 
informacji w umowie cywilnoprawnej nie jest praktyką powszechnie stosowaną i 
obowiązek pracodawcy w tym zakresie byłby trudny do spełnienia. W przypadku 
umów cywilnoprawnych godziny pracy mogą być uzależnione od czynników 
trudnych do przewidzenia jak np. wielkość zamówień w danym miesiącu. 
Zleceniodawca zobowiązuje się do powierzania pracy w wymiarze nie niższym niż 
wskazane w zezwoleniu lub oświadczeniu i wypłacania wynagrodzenia 
proporcjonalnie do przepracowanych godzin. Każdorazowe aneksowanie umowy w 
tym zakresie to proces bardzo pracochłonny i trudny w realizacji. 

13.  Art. 18 ust. 
1 pkt 5  

1. Zmiana lub wydanie nowego 
zezwolenia na pracę nie są wymagane, 
jeżeli: 
5) nastąpiła zmiana nazwy 
stanowiska pracy bez zmiany zakresu 
obowiązków cudzoziemca.  

Przepis przewiduje możliwość zmiany zezwolenia na pracy, która została usunięta z 
projektu ustawy (wcześniej możliwość ta była przewidziana w art. 30). Jedyną 
dostępną możliwością powierzenia pracy na innych warunkach, niż zostało to 
wskazane w zezwoleniu jest złożenie wniosku o wydanie nowego zezwolenia. 
Należy zatem rozważyć rozszerzenie katalogu sytuacji, w których przy zmianie 
warunków pracy na bardziej korzystne dla pracownika, wydanie nowego 
zezwolenia na pracę nie będzie konieczne.    
W obecnym brzmieniu przepis przewiduje możliwość zmiany stanowiska tylko przy 
zmianie brzmienia nazw stanowiskowych w matryce stanowiskowej. Ogranicza to 
zatrudnienie cudzoziemca na bardziej korzystnych warunkach bez konieczności 
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wnioskowania o nowe zezwolenie. Wobec czego nadal nawet awans ze specjalisty 
na starszego specjalistę w danej grupie stanowisk, który wiąże się ze zmianą zakresu 
obowiązków cudzoziemca, pociąga za sobą konieczność wnioskowania o nowe 
zezwolenie. Ponadto duże przedsiębiorstwa często rezygnują z podpisywania 
indywidualnych zakresów obowiązków z każdym pracownikiem z osobna.  
Warto rozpatrzyć możliwość zmiany stanowiska w przypadku awansu lub promocji 
pracownika, modyfikując przepis w jeden z dwóch poniższych sposobów: 

5) nastąpiła zmiana nazwy stanowiska pracy przy zachowaniu nazwy zawodu 
i kodu zawodu, lub 

5) nastąpiła zmiany nazwy stanowiska, przy zachowaniu tego samego rodzaju 
pracy. 
Podobne rozwiązanie stosowane jest np. w Hiszpanii. 
 
Ponadto proponuje się uzupełnienie okoliczności niewymagających wnioskowanie 
o nowe zezwolenie o pkt 6.: 

 
6) zmieniono tryb świadczenia pracy na pracę zdalną.   
 

Możliwość świadczenia pracy zdalnej bez konieczności zmiany lub udzielenia 
nowego zezwolenia na pracę mieści się w art.  88f ust. 1c) ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wskazane jest uwzględnienie tej kwestii 
także w projektowanej ustawie również ze względu na uregulowanie pracy zdalnej 
w Kodeksie Pracy. 
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14.  Art. 18 ust. 
2 

Art. 18 ust. 2. Podmiot zatrudniający 
powiadamia organ, który udzielił 
zezwolenia na pracę, 
o okolicznościach, o których mowa 
w ust. 1. 

 

Proponuje się nadanie ust. 2 następującego brzmienia: 

Podmiot zatrudniający powiadamia organ, który udzielił zezwolenia na pracę, 

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, 5. 

Postulujemy ograniczenie obowiązku zawiadomienia organu, który udzielił 
zezwolenia do okoliczności zawartych w pkt. 1-3, 5. Proponuje się wykreślenie z 
obowiązku informacyjnego każdorazowego zwiększenia wymiaru czasu pracy lub 
liczby godzin pracy określonych w zezwoleniu. W przypadku umów 
cywilnoprawnych czas pracy może wynikać ze zmiennej wielkości zamówień 
trudnych do przewidzenia. Ustawa dopuszcza zwiększenie liczby godzin za 
proporcjonalnym podniesieniem wynagrodzenia, a każdorazowe składanie 
powiadomień o wystąpieniu takiej sytuacji będzie bardzo uciążliwe i może obciążyć 
system teleinformatyczny. 

15.  Art. 20    Art. 20. Powiadomień, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 i art. 19, 
dokonuje się za pomocą systemu 
teleinformatycznego pod adresem 
www.praca.gov.pl, w ciągu 7 dni od 
dnia wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 
pkt 1–3. 
 
  

Proponuje się nadać art. 20 następującego brzmienia: 
 Powiadomień, o których mowa w art. 18 ust. 2 i art. 19, dokonuje się za 

pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem www.praca.gov.pl, w ciągu 7 
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 
pkt 1–3.  
Proponuje się wydłużenie terminu przewidzianego na dokonanie powiadomienia do 
14 dni. Powiadomienie właściwych organów ma charakter statystycznych, 
natomiast dotrzymanie tak krótkiego terminu będzie szczególnie kłopotliwe w 
przypadku w rozproszonych przedsiębiorstw.   Wydłużenie terminu wydaje się 
uzasadnione ze względu na fakt, że komórki administracyjne odpowiedzialne za 
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składanie powiadomień w dużych podmiotach zatrudniających otrzymują 
informacje z terenu po zakończonym miesiącu z kilkudniowym przesunięciem. 

16.  Art. 20 ust 
2 oraz art. 
68 ust. 4 

Art. 20 ust 2: W razie awarii systemu 
teleinformatycznego termin do 
powiadomień, o których mowa w art. 
18 ust. 2 i art. 19, ulega przedłużeniu o 
okres awarii. 
Art. 68 ust. 4:  W razie awarii systemu 
teleinformatycznego praca.gov.pl 
termin do dokonania powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 1, ulega 
przedłużeniu o okres awarii. 
 

Niestety awarie na praca.gov.pl do tej pory stanowiły dosyć powszechne zjawisko. 
Pojawiają się zasadnicze wątpliwości odnośnie sposobu weryfikacji czasu trwania 
awarii w przypadku ewentualnego sporu z organami kontrolującymi. W związku z 
powyższym należy doprecyzować w ustawie w jaki sposób zarówno pracodawca 
jak i organy kontrolujące będą mogły weryfikować czas trwania awarii które 
wystąpiły w przeszłości. Ponadto niezrozumiałe jest czy awaria i przerwa 
techniczna są traktowane tak samo. Warto też doprecyzować czy czas wydłużenia 
terminu na złożenie powiadomienia będzie liczony w godzinach czy dniach. 
 
Przykładowo: jeżeli awaria nastąpi w dniu 1 marca o godzinie 10:00 i system wróci 
do normy 2 marca o godzinie 22:00 to okres na złożenie powiadomienia ulega 
wydłużeniu o  okres trwania awarii, czyli o 36h ( do 4 marca 10:00)? 
 
Proponuje się aby na portalu praca.gov.pl została stworzona stworzył zakładka 
gdzie by były prowadzone publiczne statystyki w których godzinach doszło do 
awarii.  
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17.  Art. 25 ust. 
2 

1. Zobowiązanie cudzoziemca do 
wykonywania czynności wynikających 
z umowy cywilnoprawnej lub 
obowiązek świadczenia pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wygasają na okres, w którym 
cudzoziemiec nie spełnia warunków 
określonych w art. 3. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 
1, strony zachowują prawo do 
odszkodowania, jeżeli odmowa lub 
uchylenie zezwolenia na pracę było 
wynikiem niezachowania należytej 
staranności, o ile przepisy szczególne 
albo treść umowy nie stanowią 
inaczej.. 
 

Poważne wątpliwości budzi pojęcie odszkodowania, o którym mowa w ust. 2. 
Niezrozumiałe jest, czy ustawodawca miał na myśli wynagrodzenie za pracę, które 
miało zostać wypłacone, gdyby zezwolenie nie zostało uchylono. 
 

18.  Art.29 ust. 
1 i 3 

 Art. 29. 1. Poza przypadkami, o 
których mowa w art. 13, wydania 
zezwolenia na pracę na rzecz polskiego 
podmiotu zatrudniającego odmawia 
się, jeżeli w dniu złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia na pracę zawód, w 
którym cudzoziemiec ma wykonywać 
pracę lub rodzaj pracy, która ma być 

Wprowadzone zostało szczególne rozwiązanie, które pozwoli na odmowę 
udzielenia zezwolenia na pracę w określonych zawodach i rodzajach pracy, jeżeli 
zostanie wydana lista takich zawodów. W przypadku znacznego pogorszenia się 
sytuacji na lokalnych rynkach pracy dotyczących możliwości podjęcia pracy w 
poszczególnych zawodach i rodzajach pracy minister właściwy do spraw pracy 
będzie mógł w drodze rozporządzenia wprowadzić obowiązek wydania przez 
starostów listy zawodów i rodzajów prac, w których nie będą udzielane zezwolenia 
na pracę. Przepis natomiast nie definiuje czym jest „trudna sytuacja na lokalnym 
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mu powierzona, znajduje się na liście 
zawodów lub rodzajów pracy, o której 
mowa w ust. 3 pkt 1, określonej przez 
starostę właściwego ze względu na 
główne miejsce wykonywania pracy 
przez cudzoziemca. 
(…) 
3. Minister właściwy do spraw pracy  
może określić w drodze 
rozporządzenia: 
1) obowiązek wydania przez 
starostę listy zawodów i rodzajów 
pracy, w stosunku do których nie 
wydaje się zezwolenia na pracę 
cudzoziemca ze względu na trudną 
sytuację na lokalnym rynku pracy, 
dotyczącą możliwości podjęcia pracy w 
poszczególnych zawodach i rodzajach 
pracy; 
2) tryb oraz kryteria sporządzenia 
listy zawodów i rodzajów pracy, o 
której mowa w pkt 1; 
3) termin sporządzenia listy oraz 
jej aktualizacji, a także sposób jej 
udostępnienia podmiotowi 

rynku pracy”, wpłynie to na organizację procesów rekrutacyjnych oraz ich 
przewidywalność po stronie przedsiębiorstw. Ponadto, niejasne jest czy w 
przypadku kontynuacji pracy u tego samego przedsiębiorcy uzyskania kolejnego 
zezwolenia na pracę będzie możliwe jeśli praca była wykonywana w zawodzie, który 
się znajdzie na liście zawodów wydanej przez starostę. Mimo to, że jest to 
rozwiązanie fakultatywne, wskazane jest określenie konkretnych kryteriów, którymi 
będzie się kierował minister właściwy do spraw pracy wydając rozporządzenia.   
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zatrudniającemu oraz wojewodzie 
prowadzącemu postępowanie w 
sprawie zezwolenia na pracę 
– biorąc pod uwagę stopę bezrobocia 
oraz zwolnienia grupowe na lokalnym 
rynku pracy, w szczególności liczbę 
zarejestrowanych bezrobotnych i 
poszukujących pracy w poszczególnych 
zawodach w stosunku do liczby ofert 
zgłoszonych do powiatowych urzędów 
pracy oraz wzrost liczby osób  objętych 
zwolnieniami grupowymi, o których 
podmiot zatrudniający zawiadomił 
powiatowy urząd pracy. 
  

19.  Art. 31 ust. 
1 

Podmiot zatrudniający może 
powierzyć cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy o innym 
charakterze lub na innym stanowisku 
niż określone w zezwoleniu na pracę na 
rzecz polskiego podmiotu 
zatrudniającego na okresy łącznie 
nieprzekraczające 30 dni w roku 
kalendarzowym, jeżeli są spełnione 
pozostałe warunki określone w 

Zaleca się ujednolicenie terminu powierzenia pracy na innym stanowisku z art. 42 § 
4. Kodeksu pracy, zgodnie z którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków 
pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w 
przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w 
umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, 
jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom 
pracownika. Jak wynika jasno z przepisu - kodeks pracy przewiduje możliwość 
powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta określona w umowie. Pracownik jest 
obowiązany do wykonywania poleceń pracodawcy tylko wtedy, gdy dotyczą 
umówionej pracy.  
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zezwoleniu na pracę i jeżeli uprzednio 
powiadomi wojewodę, który wydał 
zezwolenie na pracę, za pomocą 
systemu teleinformatycznego 
praca.gov.pl. 

Ponadto zaleca się wprowadzić analogiczne zmiany w Ustawie z dnia 12 grudnia 
2013 r.  o cudzoziemcach w przypadku uzyskania zezwolenie na pobyt i pracę w 
trybie art. 114 lub 127. Obecnie w przypadku cudzoziemca wykonującego pracę w 
trybie art. 114 lub 127 Ustawy o Cudzoziemcach brak jest możliwości powierzenia 
wykonywania pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku (niezależnie czy 
na 30 czy na 90 dni). 

20.  Art. 32 
ust.2 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca 
w charakterze pracownika 
tymczasowego wydaje się na czas nie 
dłuższy niż określony przepisami 
art. 20 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. 
o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. 
 
 

Proponujemy wykreślenie przepisu z projektu. Zezwolenie na pracę dotyczące pracy 
tymczasowej powinno być wydawane na ogólnych zasadach, tj. na okres do 3 lat. 
Urzędy nie będą w stanie zweryfikować wcześniejszych okresów pracy na rzecz 
danego pracodawcy użytkownika, co powoduje problem z wyegzekwowaniem 
przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w których jasno 
określa się, że pracownik tymczasowy może świadczyć pracę dla jednego podmiotu 
przez okres 18 miesięcy w 36 następujących po sobie miesiącach. W naszej ocenie 
słusznym będzie wydanie zezwolenia na okres do 3 lat oraz pozostawienie 
obowiązku obliczenia łącznego okresu wykonywania pracy na rzecz jednego 
pracodawcy użytkowania po stronie agencji.  

21.  Art. 38 ust. 
1 pkt 1 

Art. 38. 1. Zezwolenie na pracę w 
związku z delegowaniem cudzoziemca 
przez zagraniczny podmiot 
zatrudniający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wydaje się, 
jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony 
przez zagraniczny podmiot 
zatrudniający, wykonuje pracę za 
granicą dla tego podmiotu 

Proponuje się zmianę art. 38 ust. 1 pkt 1 projektu w zakresie jakim pozwala on na 
uzyskanie zezwolenia na pracę w związku z delegowaniem cudzoziemca przez 
zagraniczny podmiot zatrudniający do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w podmiocie pozostającym z tym podmiotem zagranicznym w stosunku dominacji 
lub zależności lub w stosunku powiązania w rozumieniu art. art. 4 § 1 pkt 4 i 5 
Kodeks spółek handlowych.  
 
Takie rozwiązanie pozwala wyłącznie na delegowania „pionowe”, tj. delegowania 
między podmiotami, z których jeden:  
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zatrudniającego i będzie delegowany 
do pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1)        w oddziale, zakładzie lub 
przedstawicielstwie podmiotu 
zagranicznego albo w podmiocie 
pozostającym z podmiotem 
zagranicznym w stosunku dominacji 
lub zależności lub w stosunku 
powiązania w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 
4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych; 

(i) wywiera dominujący wpływ na drugi (stosunek dominacji lub zależności w 
rozumieniu art. 4  § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) lub  
(ii) wywiera wpływ na drugi podmiot w ten sposób, że dysponuje w nim co najmniej 
20% głosów w jego organach stanowiących lub posiada w nim co najmniej 20% 
udziałów albo akcji (stosunek powiązania art. 4  § 1 pkt 5 Kodeksu spółek 
handlowych).  
 
Konstrukcja ta wyklucza natomiast delegowania „poziome” – delegowania między 
„spółkami siostrami”. Wykluczona zatem pozostaje możliwość delegowania między 
dwoma podmiotami powiązanymi między sobą w ten sposób, że wpływ wywiera na 
nie ten sam inny podmiot trzeci.  
 
Taki scenariusz delegowań między podmiotami powiązanymi jest najczęściej 
występującym w praktyce.  
 
Obecne brzmienie art. 38 ust. 1 pkt 1 projektu pozwala na znacznie mniejszą 
swobodę delegowań między podmiotami powiązanymi (podmiotami z jednej grupy 
przedsiębiorstw) niż jest to możliwe na podstawie aktualnie obowiązujących 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
 
Wprowadzenie takich rozwiązań godzi to zarówno w interesy polskich podmiotów 
przyjmujących, jak i zagranicznych podmiotów zatrudniających, gdyż w 
konsekwencji będzie uniemożliwiało uzyskiwanie zezwoleń na pracę dla 
cudzoziemców w przypadku delegowań między „spółkami siostrami” i tym samym 
takie delegowania.   
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Rekomendowane jest zatem utrzymanie aktualnie obowiązujących rozwiązań 

pozwalających na uzyskiwanie zezwoleń na pracę w przypadku delegowań między 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Proponowane brzmienie przepisu: 

1) w oddziale, zakładzie, przedstawicielstwie podmiotu zagranicznego albo w 

podmiocie powiązanym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym 

 

22.  Art. 41 W przypadku gdy cudzoziemiec będzie 
delegowany do oddziału, zakładu lub 
przedstawicielstwa podmiotu 
zagranicznego albo do podmiotu 
pozostającego z podmiotem 
zagranicznym w stosunku dominacji 
lub zależności lub w stosunku 
powiązania w rozumieniu art. 4 § 1 
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 
prowadzącego działalność 
gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
krótszy niż 1 rok, zezwolenie na pracę 

Proponuje się zmianę art. 41 projektu z uwzględnieniem uzasadnienia propozycji 

zmiany art. 38 ust. 1 pkt 1.  

 

Rekomendowane jest utrzymanie aktualnie obowiązujących rozwiązań 

pozwalających na uzyskiwanie zezwoleń na pracę w przypadku delegowań między 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

 

Zmiana art. 38 ust. 1 pkt 1 powinna skutkować odpowiednią zmianą art. 41.: 
W przypadku gdy cudzoziemiec będzie delegowany do oddziału, zakładu lub 
przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego albo do podmiotu 
powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym do podmiotu 
pozostającego z podmiotem zagranicznym w stosunku dominacji lub 
zależności lub w stosunku powiązania w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 ustawy 
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wydaje się na czas określony nie 
dłuższy niż 1 rok. 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, prowadzącego 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
krótszy niż 1 rok, zezwolenie na pracę wydaje się na czas określony nie dłuższy 
niż 1 rok. 

23.  Art. 42 pkt 
2  

Zezwolenie na pracę nie jest 
wymagane, jeżeli cudzoziemiec: 
2) jest delegowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na okres 
nieprzekraczający 30 dni w roku 
kalendarzowym do oddziału, zakładu 
lub przedstawicielstwa podmiotu 
zagranicznego albo do podmiotu 
pozostającego z podmiotem 
zagranicznym w stosunku dominacji 
lub zależności lub w stosunku 
powiązania w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 
4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych, 

Proponuje się zmianę art. 42 pkt 2 projektu z uwzględnieniem uzasadnienia 

propozycji zmiany art. 38 ust. 1 pkt 1.  

 

Zmiana art. 38 ust. 1 pkt 1 powinna skutkować odpowiednią zmianą art. 42 pkt 2. 

Proponuje się utrzymania brzmienia przepisu na wzór art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

2) jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 

przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału, zakładu lub 

przedstawicielstwa  podmiotu zagranicznego albo do podmiotu 

powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym podmiotu 

pozostającego z podmiotem zagranicznym w stosunku dominacji lub 

zależności lub w stosunku powiązania w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych; 

24.  Art. 66 
ust.1 

Art. 66. 1. 
Podmiot 
zatrudniający, 
którego 
oświadczenie 
o 

1) uwzględnia w 
umowie z 
cudzoziemcem 
warunki określone w 
oświadczeniu lub 
zmianę warunków, 

Wymagane jest uwzględnienie w przepisie zamkniętego katalogu warunków, które 
pracodawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie. Obecna konstrukcja przepisu 
sugeruje uwzględnienie m.in. wymiaru czasu pracy albo liczbę godzin pracy w 
tygodniu lub miesiącu oraz okres ważności zezwolenia. Uwzględnienie powyższych 
informacji w umowie cywilnoprawnej nie jest praktyką powszechnie stosowaną i 
obowiązek pracodawcy w tym zakresie byłby trudny do spełnienia. W przypadku 
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zatrudnieniu 
cudzoziemca 
zostało 
wpisane do 
ewidencji: 
 
 

która nie wymaga 
nowego oświadczenia 

umów cywilnoprawnych godziny pracy mogą być uzależnione od czynników 
trudnych do przewidzenia jak np. wielkość zamówień w danym miesiącu. 
Zleceniodawca zobowiązuje się do powierzania pracy w wymiarze nie niższym niż 
wskazane w zezwoleniu lub oświadczeniu i wypłacania wynagrodzenia 
proporcjonalnie do przepracowanych godzin. Każdorazowe aneksowanie umowy w 
tym zakresie to proces bardzo pracochłonny i trudny w realizacji. 

25.  7) na wniosek 
pracodawcy 
użytkownika 
przekazuje mu kopię 
oświadczenia o 
zatrudnieniu 
cudzoziemca 
dotyczącego 
pracownika 
tymczasowego.  
 
 

Proponuje się wykreślenie przepisu z projektu. Jest to zbędna regulacja ze względu 
na to, że w treści oświadczenia znajdują się dane osobowe którymi pracodawca 
użytkownik nie dysponuje i nie jest ich administratorem. Ponadto pracodawca 
użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, 
więc przekazanie do niego oświadczenia o zatrudnieniu nie jest uzasadnione.   

26.  Art. 67 ust. 
5 

Wpis nowego oświadczenia o 
zatrudnieniu cudzoziemca do 
ewidencji oświadczeń nie jest 
wymagany, jeżeli: 
5) nastąpiła zmiana nazwy stanowiska 
pracy bez zmiany zakresu obowiązków 
cudzoziemca. 

  W obecnym brzmieniu przepis przewiduje możliwość zmiany stanowiska tylko przy 
zmianie brzmienia nazw stanowiskowych w matryce stanowiskowej. Ogranicza to 
zatrudnienie cudzoziemca na bardziej korzystnych warunkach bez konieczności 
wnioskowania o nowe oświadczenie. Wobec czego nadal nawet awans ze 
specjalisty na starszego specjalistę w danej grupie stanowisk, który wiąże się ze 
zmianą zakresu obowiązków cudzoziemca, pociąga za sobą konieczność 
wnioskowania o nowe zezwolenie. Ponadto duże przedsiębiorstwa często rezygnują 
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z podpisywania indywidualnych zakresów obowiązków z każdym pracownikiem z 
osobna.  
Podobnie do uwagi zgłoszonej do Art. 18 ust. 1 pkt 5  warto rozpatrzyć możliwość 
zmiany stanowiska w przypadku awansu lub promocji pracownika, modyfikując 
przepis w jeden z dwóch poniższych sposobów: 
5) nastąpiła zmiana nazwy stanowiska pracy przy zachowaniu nazwy zawodu i kodu 
zawodu, lub 
5) nastąpiła zmiany nazwy stanowiska, przy zachowaniu tego samego rodzaju 
pracy. 
Ponadto w celu ograniczenia biurokracji oraz barier administracyjnych związanych 
z dostępem cudzoziemców do rynku pracy proponuje się również wprowadzić 
analogiczne zmiany w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 o Cudzoziemcach  w 
przypadku uzyskania zezwolenie na pobyt i pracę w trybie art. 114 lub 127. 

27.  Art. 68 
ust.1 

Podmiot zatrudniający, którego 
oświadczenie o zatrudnieniu 
cudzoziemca zostało wpisane do 
ewidencji oświadczeń, powiadamia 
starostę, który dokonał wpisu, o: 
1)podjęciu pracy przez cudzoziemca w 
terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia 
pracy; 
2)niepodjęciu pracy przez cudzoziemca 
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
pracy określonego w ewidencji 
oświadczeń. 

Proponuje się zmianę brzmienia przepisu art. 68. Ust. 1: 
 Podmiot zatrudniający, którego oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca 
zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, powiadamia starostę, który 
dokonał wpisu, o: 
1)podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 14 dni od dnia rozpoczęcia 
pracy; 
2)niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
pracy określonego w ewidencji oświadczeń.  

 
Proponuje się ujednolicenie terminów zawiadomienia starosty o podjęciu bądź 
niepodjęciu pracy. Przesunięcie terminu rozpoczęcia zatrudnienia może 
przekroczyć 7 dni ze względu na czas oczekiwania na dokumenty pobytowe m.in. 
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wizę. Wprowadzony obowiązek powiadomienia ma charakter statystyczny, 
wydłużenie terminu na dokonanie zgłoszenia nie rodzi negatywnych konsekwencji 
dla właściwych organów, zaś pracodawcy pozwoli uniknąć uchybienia terminowi. 
Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy system teleinformatyczny umożliwi 
automatyczne pobieranie niezbędnych danych z systemów m.in. Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Te informacje umożliwią weryfikację terminu 
rozpoczęcia zatrudnienia do momentu powiadomienia starosty przez pracodawcę.  

28.  Art. 68 ust. 
2 

Podmiot zatrudniający, którego 
oświadczenie o zatrudnieniu 
cudzoziemca zostało wpisane do 
ewidencji oświadczeń, powiadamia 
starostę, który dokonał wpisu, że 
cudzoziemiec nie podejmie pracy lub 
zakończył pracę przed dniem 
zakończenia pracy określonym w 
oświadczeniu. 

Proponuje się zmianę brzmienia Art. 68 ust. 2: 

Podmiot zatrudniający, którego oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca 

zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, powiadamia może powiadomić 

starostę, który dokonał wpisu, że cudzoziemiec nie podejmie pracy lub 

zakończył pracę przed dniem zakończenia pracy określonym w oświadczeniu. 

 

Zmiana redakcji przepisu jest konieczna gdyż wprowadza obowiązek zgłoszenia 

informacji o zakończeniu pracy cudzoziemca. Zgodnie z obowiązującą obecnie 

Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czynność ta ma charakter 

fakultatywny. Przepis również duplikuje informację o konieczności powiadomienia 

o niepodjęciu pracy, który pojawia się wcześniej w art. 68 ust. 1 pkt. 2 projektu 

ustawy. Proponuje się utrzymania w ust.2 możliwości powiadomienia o ukończeniu 

pracy, gdyż informacja o niepodjęciu jest wysyłana w ramach art. 68 ust. 1 pkt 2. 

Należy dodać, że dodatkowy obowiązek informacyjny nie spełnia celu 

projektowanej ustawy, którym jest uproszczenie procedur związanych z legalizacją 

pracy cudzoziemców. W przypadku pozostawienia przepisu w aktualnym brzmieniu 
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należy doprecyzować czy czynność ta jest obligatoryjna. Nie zostało to również 

wyjaśnione w uzasadnieniu. 

 

 

29. . Art. 68 ust. 
5  

5. Wskutek powiadomienia, o którym 
mowa w ust. 3, wpis oświadczenia o 
zatrudnieniu cudzoziemca do 
ewidencji oświadczeń ulega 
unieważnieniu z mocy prawa. 

Proponuje się zmianę brzmienia przepisu: 
 
5. Wskutek powiadomienia, o którym mowa w ust. 3,ust. 2 wpis oświadczenia 
o zatrudnieniu cudzoziemca do ewidencji oświadczeń ulega unieważnieniu z 
mocy prawa. 

Wpisanie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca do ewidencji oświadczeń, co do 
zasady, stanowi tylko pierwszy etap do pozyskania nowego pracownika 
zagranicznego, który przed przyjazdem do Polski jest zobligowany do uzyskania 
wizy. Czas oczekiwania na wizę może się znacznie wydłużyć, co skutkuje przyjazdem 
do Polski oraz rozpoczęciem pracy w późniejszym niż wpisany w oświadczeniu 
terminie. 
 Automatycznie unieważnienie wpisu oświadczenia po przesłaniu powiadomienia o 
niepodjęciu pracy (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 68 ust. 1 pkt. 2) może 
skutkować odmową wydania wizy lub wjazdu cudzoziemca na terytorium RP    
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Pracodawca natomiast wciąż mając zamiar zatrudnienia cudzoziemca będzie 
zmuszony do ponownego ubiegania się o oświadczenie oraz uiszczenia opłaty. 
 
Unieważnienie wpisanego oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca powinno 
następować tylkow przypadku, gdy podmiot zatrudniający posiada informację że 
zatrudnienie pracownika w bliższej przyszłości nie będzie możliwe lub współpraca 
została zakończona. 

30.  Art. 69 ust. 
3 

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio w przypadku wniosku 
cudzoziemca o udzielenie zezwolenia 
na pobyt czasowy, o którym mowa w 
art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach, w celu 
kontynuacji zatrudnienia u danego 
podmiotu zatrudniającego na tym 
samym stanowisku na podstawie 
umowy o pracę. 

Modyfikacja brzmienia przepisu Art. 69 ust. 3.: 
 

 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 
oraz art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu 
kontynuacji zatrudnienia u danego podmiotu zatrudniającego na tym samym 
stanowisku na podstawie umowy o pracę. 

 
Proponuje się rozszerzenie możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi, który 
wykonywał pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie oświadczenia 
o zatrudnieniu oraz złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w trybie art. 127 
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 
Zagwarantuje to płynność zatrudnienia również dla wysoko kwalifikowanych 
pracowników których pozyskiwanie stanowi szczególny problem dla pracodawców. 
Brak jest racjonalnej przesłanki wobec której pracę cudzoziemca uważa się za 
legalną po zatrudnianiu cudzoziemca na podstawie umowy o pracę przez okres nie 
krótszy niż 3 miesiące tylko w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o 
zezwolenie na pobyt i pracę w trybie art. 114, z pominięciem możliwości ubiegania 
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się na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 
Ustawy o Cudzoziemcach). 

31.  Art. 76 ust. 
11 

Art. 76.  
11. Karę grzywny, o której mowa 
w ust. 1, wymierza się w kwocie nie 
niższej niż 500 zł za jednego 
cudzoziemca. 
11. Karę grzywny, o której mowa 
w ust. 3–5, wymierza się w kwocie nie 
niższej niż 3000 zł za jednego 
cudzoziemca. 
 

Zastosowano podwójną numerację ust. 11.  
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